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 presenterar ett nytt

sortiment för fettransplantation och 

kroppsskulpturering

Varje modell är unik och har tagits fram utifrån de senaste rönen inom plastikkirurgi. 

Sortimentet omfattar det patenterade  konceptet Molded Buttocks Pockets (formade områden för skinkor), 
som utformats för att ge stöd åt de nykonturerade skinkorna utan att ge kompression. Varje plagg har 

kompressionspaneler som placerats med beräkning över tagställena, för att ge ytterligare kompression och 
bidra till läkningsprocessen.

Våra BH har patenterade Self-a    djusting Wireless Contouring Cups (självjusterande bygellösa kupor för konture-
ring), som utformats för att ge ett stöd som liknar det med bygel, men utan den obekväma bygeln. Kuporna 

är sömlösa och är av mjuk bomullstrikå. Den unika designen följer bröstens nya kontur och ger utmärkt stöd 
och komfort.
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Modell B851-B Modell 851-B Modell 1651-B

Modell B854-B Modell 854-B Modell 1654-B

Modell B856-B

Modell 744-B

Modell 856-B

Modell V841-B

Modell 1656-B

Modell V1641-B



3.

Material:
• kupor i mjuk bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)

• powernet-material som andas i sidorna (75 % nylon,  25 % Spandex)

• lätt, sval och bekväm
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande
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Färg: Champagne

U.S. Patent # 8,328,598 B2  

Egenskaper:
• stöd utan bygel
• självjusterande stretchhölje utan bygel
• snedskurna kupor för att konturera och ge 
   stöd åt brösten
• formade, ultrabekväma, sömlösa kupor                                                                                                                                                    
    av bomullstrikå
• bekvämt stabiliserande band under bysten
• hyskor och hakar framtill

Hysk
or 

och
 ha

ka
r 

fra
m     #430-FO — Cécile-FO 

No-Wire Comfort Cotton Knit Bra 
with Front Opening

Idealisk för: bröstförstoring (via implanterat eller  
transplanterat fett)
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Material:
• kupor i mjuk bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)

• powernet-material som andas i sidorna (75 % nylon, 25 % Spandex)

• lätt, sval och bekväm
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande

Färg: Champagne

U.S. Patent # 8,328,598 B2  

Egenskaper:
• stöd utan bygel
• självjusterande stretchhölje utan bygel
• snedskurna kupor för att konturera och ge 
   stöd åt brösten
• formade, ultrabekväma, sömlösa kupor av                                                                                                                                               
   bomullstrikå
• bekvämt stabiliserande band under bysten
• hyskor och hakar framtill 
• 4 rader justerbar stängning med hyskor och                                                                                                                                              
    hakar baktill  
• justerbara axelband med öppning

Utan
 kn

äp
pn

ing
 

fra
m     #430 — Cécile 

No-Wire Comfort Cotton Knit Bra 
with No Front Opening

Idealisk för: bröstförstoring (via implanterat eller  
transplanterat fett)
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     Halvkorta ben
         Gördlar med formade områden 

skinkor, hög rygg

Idealiska för:  
• förstoring av rumpa och/eller bröst 
   (med gluteusimplantat eller fettransplantat)
• fettskördning och kroppsskulpturering 

Egenskaper:
• stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
• formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B851-B)
• justerbara axelband med hyskor och hakar  (B851-B)*
• justerbara axelband avtagbara framtill (851-B, 1651-B)
• blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull  (B851-B, 851-B)
• utan blixtlås (1651-B)
• hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
• kompressionspaneler för mage och sidor
• greppande spets på benen
• förstärkt öppen gren

Material:
• powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
• powernet med kompressionsminne
• områden för skinkorna som behåller formen
• lätt, sval och bekväm
• bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
• tvättbar, torkar snabbt
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande

Stödjande områden 
för skinkorna utan 
kompression

Kompressionspaneler 
för mage och sidor

Greppande spets

Hög rygg med 
dubbelsidiga 
kompressionspaneler

BH–U.S. Patent # 8,328,598 B2  
Plagg–U.S. Patent # 8,784,347 B1 
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B851-B*
Breda justerbara 
axelband. Endast på 
modellen med BH

Vy bakifrån – gäller alla varianter av denna modellen

Storlekar: XS–4X (se sida 13 för  storleksanvisningar) 

Färger:   Svart               Vit                     Champagne
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Modell B851-B*
Gördel, halvkorta ben, formade områden för 

skinkor, blixtlås fram, hög rygg, med BH

Modell 851-B
Gördel, halvkorta ben, formade områden för 

skinkor, blixtlås fram

Modell 1651-B
Gördel, halvkorta ben, formade områden för 

skinkor, utan blixtlås

Alla modeller har förstärkt öppen gren.

BH +
 

bli
xtl

ås 
fra

m
Blix

tlå
s 

fra
m Utan

 

bli
xtl

ås
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Stödjande omrpden 
för skinkorna utan 
kompression

Kompressions-
paneler för mage och 
sidor

Greppande spets

Hög rygg
med kompressions-
paneler på båda sidor
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B854-B*
Breda justerbara 
axelband med hyskor 
och hakar, endast på 
modell med BH

Sedd bakifrån – alla varianter av den här modellen

Kompressions- 
paneler på lårens 
insida

     Knälånga ben
         Gördlar med formade områden  
         för skinkorna, hög rygg

Idealiska för: 
• förstoring av rumpa och/eller bröst 
   (med gluteusimplantat eller fettransplantat)
• fettskördning och kroppsskulpturering

BH–U.S. Patent # 8,328,598 B2  
Plagg–U.S. Patent # 8,784,347 B1 

Egenskaper:
• stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
• formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B854-B)
• justerbara axelband med hyskor och hakar  (B854-B)*
• justerbara axelband avtagbara framtill (854-B, 1654-B)
• blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (B854-B, 854-B)
• utan blixtlås (1654-B)
• hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
• kompressionspaneler för mage och sidor
• greppande spets på benen
• förstärkt öppen gren

Material:
• powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
• powernet med kompressionsminne
• områden för skinkorna som behåller formen
• lätt, sval och bekväm
• bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
• tvättbar, torkar snabbt
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande

Storlekar: XS–4X (se sida 13 för  storleksanvisningar)

Färger:   Svart             Vit                 Champagne
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Modell B854-B*
Gördel, knälång, formade områden för skinkor, 

blixtlås fram, hög rygg, med BH

Modell 854-B
Gördel, knälång, formade områden för skinkor, 

blixtlås fram 

Modell 1654-B
Gördel, knälång, formade områden för skinkor, 

utan blixtlås, hög rygg 

Alla modeller har förstärkt öppen gren.

BH +
 

bli
xtl
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m
Blix
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Stödjande områden 
för skinkorna utan 
kompression

Kompressionspaneler 
för mage och sidor

Greppande spets

Hög rygg med
kompressions-
paneler för bägge 
sidor
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B856-B*
Breda justerbara 
axelband med hyskor 
och hakar, endast 
modell medBH

Sedd bakifrån – alla varianter av den här 
modellen

Kompressionspaneler 
vid innersömmarna

     Långa ben
         Gördlar med formade 
         områden för skinkorna, hög rygg

Idealiska för: 
• Förstoring av rumpa och/eller bröst  
   (med gluteusimplantat eller fettransplantat))
• Fettskördning och kroppsskulpturering 

BH–U.S. Patent # 8,328,598 B2  
Plagg–U.S. Patent # 8,784,347 B1 

Egenskaper:
• stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
• formad BH i mjuk bomullstrikå utan bygel (B856-B)
• justerbara axelband med hyskor och hakar (B856-B)*
• justerbara axelband avtagbara framtill (856-B, 1656-B)
• blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (B856-B, 856-B)
• utan blixtlås (1656-B)
• hög rygg med kompressionspaneler för båda sidorna
• kompressionspaneler för mage och sidor
• greppande spets på benen
• förstärkt öppen gren

Material:
• powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
• powernet med kompressionsminne
• områden för skinkorna som behåller formen
• lätt, sval och bekväm
• bekväm BH i bomullstrikå (92 % bomull – 8 % Spandex)
• tvättbar, torkar snabbt
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande

Sizes: XS–4X (se sida 13 för  storleksanvisningar) 

Färger:   Svart             Vit                 Champagne
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Modell B856-B*
Gördel, låmga ben, formade områden för skinkor, 

blixtlås fram, hög rygg, med BH

Modell 856-B
Gördel, formade områden för skinkor, blixlås 

fram, hög rygg

Modell 1656-B
Gördel, formade områden för skinkor, utan 

blixtlås, hög rygg

Alla modeller har förstärkt öppen gren.

BH+ 

bli
xtl

ås 
fra
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Stödjande fomrade områden
för skinkorna

Kompressionspaneler 
för mage, bröstkorg och 
sidor
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Justerbara axelband 
med hyskor och hakar

Halvkorta ben
Gördlar med fomrade områden för skinkor, hög rygg

Idealiska för: 
• Rumpförstoring (med gluteusimplantat eller fettransplantat))
• Fettskördning och kroppsskulpturering 

U.S. Patent # 8,784,347 B1 

Egenskaper:
• stödjande, formade områden för skinkorna utan kompression
• justerbara axelband med hyskor och hakar (V841-B, V1641-B)

• blixtlås framtill med skyddsremsa av bomull (V841-B)

• blixtlås i sidorna med skyddsremsa av bomull (744-B)

• utan blixtlås (V1641-B)

• kompressionspaneler för mage, bröstkorg och sidorna (V841-B,                                                                                                                                         

    V1641-B)

• öppen gren (V841-B, V1641-B) – suspensoaren bärs på utsidan

• konturerad gylf av bomullstrikå (744-B)

Material:
• powernet-material som andas (75 % nylon – 25 % Spandex)
• powernet med kompressionsminne
• områden för skinkorna som behåller formen
• lätt, sval och bekväm
• tvättbar, torkar snabbt
• fri från latex och formaldehyd
• bakteriedödande

Sizes: S–4X (se sida 13 för  storleksanvisningar) 

Färger:   Svart             Vit          

#1045 
Suspensoaren bärs på 

utsidan av
 V841-B & V1641-BFormade områden för skinkor, bakifrån
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Stödjande fomrade områden
för skinkorna
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Modell #744-B
Gördel, formade områden för skinkor, plagg för 

magen med blixtlås i sidorna

Modell #V841-B
Gördel, formade områden för skinkor, plagg för 

mage/bröstkorg, blixtlås fram

Modell #V1641-B
Gördel, formade områden för skinkor, plagg för 

mage/bröstkorg, utan blixtlås

V840-B och V1640-B har öppen gren.

BH +
 

bli
xtl

ås 
fra

m
Blix

tlå
s 

fra
m Utan

bli
xtl

ås

Konturerad gylf i bomullstrikå Suspensoaren ingår inte. Suspensoaren ingår inte.
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Sizes: (please see page 13 for complete sizing in-
structions) 
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Så här mäter du för 
att bestämma din storlek

Damstorlekar Herrstorlekar

Under bysten (för BH)
Mät bröstkorgens omfång direkt 
under bysten.

Midja
Mät runt den smalasee delen av 
midjan.

Höfter/lår
Stå med båda fötterna tillsammans 
och mät runt den största delen av 
höften/låren, ungefär 23–26 cm 
under den naturliga midjan.

Bröstkorg
Mät runt den största delen av 
bröstkorgen, med vanliga un-
derkläder. 

Midja 
Mät runt den smalaste delen av 
midjan.

Höfter/lår
Stå med båda fötterna tillsam-
mans och mät runt den största 
delen av höften/låren,

Under bysten Midja Höfter/lår

Strl Tum cm Tum cm Tum cm

XS 25''–26'' 63–67 21''–23'' 53 -59 31''–33'' 79–84

S 27''–30'' 68–77 24''–26'' 60–66 34''–36'' 85–92

M 31''–34'' 78–87 27''–29'' 67–74 37''–39'' 93–100

L 35''–38'' 88–98 30''–32'' 75–82 40''–42'' 101–108

XL 39''–42'' 99–108 33''–35'' 83–89 43''–45'' 109–114

XXL 43''–46'' 109–118 36''–39'' 90–100 45''–48'' 115–122

3X 47''–49'' 119–124 40''–43'' 101–110 49''–52'' 123–133

4X 50''–52'' 125–132 44''–47'' 111–120 53''–56'' 134–142

Bröstkorg Midja Höfter/lår

Strl Tum cm Tum cm Tum cm

S 35"–37" 89–95 31"–33" 79–84 36"–38" 91 -97

M 38"–41" 96- 105 34"–36" 85 -92 39"–41" 98–104

L 42"–45" 106–115 37"–39" 93–100 42"–44" 105–112

XL 46"–49" 116–126 40"–43" 101–110 45"–47" 113–120

XXL 50"–53" 127–136 44"–48" 111–123 48"–51" 121–130

3X 54"–58" 137–148 49"–53" 124–135 52"–55" 131–140

4X 59"–62" 149–158 54"–56" 136–142 56"–59" 141–150

Bröstkorg
Under 
bysten

Midja

Midja

Höfter/lårHöfter/lår
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Returpolicy
Design Veronique strävar efter att alltid tillverka kompressionsplagg endast av alla högsta kvalitet, och garanterar att 
produkterna ska vara 100 procent fria från tillverkningsfel. Om det ändå skulle bli nödvändigt att returnera ett plagg, 
läs vår returpolicy och hur det går till:

1. Alla returer kräver ett returgodkännandenummer (Return Authorization number (RA#)) som utfärdas av De-
sign Veronique. Vänligen kontakta Höjmed Medicals kundtjänst för att avgöra om ett sådant godkännande krävs.  

2. Specialanpassade plagg eller plagg som ändrats kan vi dessvärre inte ta i retur eller kreditera.
3. Plaggen som returneras ska skickas till Höjmed Medical AB som ombesörjer eventuell vidare frakt till Design 

Veronique.
4. Av hygienskäl kan vi inte ta emot plagg i retur om de har varit påtagna, tvättats eller har fläckar.
5. Hur returen bedöms beror bl. a. på orsaken till returen, orginalförpackningens skick när plagget tas emot, 

tiden sedan inköp samt inköpspriset.  
6. En kreditnota utfärdas till köparen efter att det returnerade plagget/plaggen inspekterats.

För rådgivning eller mer information, kontakta:

Höjmed Medical kundtjänst: 08-410 70 610
order@hojmed.com

www.hojmed.com

www.DesignVeronique.com

Tillverkad i USA
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